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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ُثمَّ  ،َسن  ُثمَّ اْلَ  ،ْفَقهُ ُثمَّ اْلَ  ،َصََلتلهل  ـُم فلْقهَ َعالل الْ ْقَرُأ اَمةل اْلَ مَ ْو َى بلاْإل اْلَ  :: )َفْصٌل قال 

َُ اْلَ  ، وَ ، ، ُثمَّ َمْن َقَرعَ ْتَقىُثمَّ اْلَ  ،ْشَ  َأَحق  إل َإَماُم الْ َوَساكلُن الَبْيتل
دل ، ـَمْسجل ْن ذلي ُسْلَطان  الَّ مل

ٌ  ،َوُحر  
يمٌ  ،َوَحاضل يٌ  ،َوُمقل ْن  =َوَمْن َله ثلَياٌب  ،َوََمُْتونٌ  ،َوَبصل مْ َأْو َى مل هل دِّ  (.ضل

قة باإلمام نفسه، ِمْن يف هذا الفصل بدأ يتكلَّم عن األحكام املتعلِّ  )َفْصٌل(يقول املصنِّف: 

الة   نِ مَ وَ  ،األَْوَل  َمنِ  حيث   الَّذي تصحُّ لبعض النَّاس، وغري  نِ مَ خلفه، وَ  الَّذي ال تصحُّ الصَّ

 املتعلِّقة هبذا الباب. ذلك من األحكام

ل  مسألٍة أوردها املصنِّف، قبل إيراده مَ  بدأ  ال تصحُّ  نْ ومَ  ،الة خلفهتصحُّ الصَّ  نْ وَأوَّ

فيام رواه مسلٌم من حديث أيب   وذلك موافقًة ملا جاء عن النَّبيِّ  ،األَْوَل باإلمامة نْ يتكلَّم مَ 

َراَءةل ْن َكاُنوا ِفل الْ إل للكلَتابل اهلل، فَ  ُهمْ ؤُ َقْوَم َأْقرَ م  الْ َيؤُ »قال:   أنَّ النَّبيَّ مسعوٍد األنصاريِّ  قل

َواًء، َفَأْعَلمُ  ، فَ بلالس   ُهمْ سل مْ إل نَّةل هل ْلمل نَّةل َسَواًء، َفَأْقَدُمُهمْ  ْن َكاُنوا ِفل عل ُهمْ  بلالس  ْجَرًة، ُثمَّ َقاَل: َفَأْكََبُ
 هل

نًّا  .«سل

ت-ْوَل باإلمامة، غرمهم من إيراد هذه األحكام الفقهاء حينام تكلَّموا عن األَ  ي الَّ

 عدٌد من املسائل:-سنوردها بعد قليٍل بالتَّفصيل

يفة، وهي وظيفة اإلمامة، فإذا  املسألة األ وَل: عند التَّنازع يف هذه الوظيفة العظيمة الَّشَّ

جيح؟ نقول: ننظر هلذه ام َأْوَل بالتَّقديم والرتَّ حات الَّ  تنازع اثنان فأُّيُّ  .تي أوردها الفقهاءاملرجِّ

اتب م    ذلكوبناًء عىل ٌم عىل من دونه من دَّ قَ إذا كان املسجد له إماٌم راتٌب، فاإلمام الرَّ

لطان  ة هنا فيام مل يكن هناك إماٌم راتٌب، وسيأيت من كالم املصنِّف، أنَّ ذا السُّ ة، واألَْوَلِويَّ األَْوَلِويَّ

 َأْوَل من غريه.
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 .ُيْكَرُه إمامة املفضول مع وجود الفاضلأنَّ الفقهاء يقولون:  الثَّانية: املسألة

بعض املذاهب يرون أنَّه ال تصحُّ إمامة املفضول مع وجود الفامل، وجيب أن يؤمَّ 

هم أفضل النَّاس زماًنا، أو أفضل النَّاس يف اإلمامة العظمى واإلمامة الصُّ  غرى، جيب أن يؤمَّ

م املفضول بني يدي الفامل؛ فإنَّ النَّبيَّ احلضور، وهذا غري صح م   يٍح، وإنَّام يصحُّ تقدُّ قدَّ

َ بالنَّاس، فَ  أبا بكرٍ  َ بِ َص ى أبو بكٍر أن ي  بَ أَ ليصِّلِّ خلف   ، وقد صىلَّ النَّبيُّ  النَّبيِّ  َضِ حْ مَ ِّلِّ

م املفضول مع وعبدالرَّ  نا عىل أنَّه يصحُّ تقدُّ جود الفامل، لكن محن بن عوٍف، وكلُّ هذا يدلُّ

، ْكَره  الة مع وجود الفامل ي  ْكَره  كراهًة. ابتداء الصَّ  ي 

الة إذا كان املرء قد ق   مَ ولذلك من فقه الصَّ اتب له حكٌم - دِّ اتب، الرَّ آخر  يف غري الرَّ

اتب منفصٌل متاًما، م أحٌد عىل الرَّ َقدَّ الة ورأى أنَّ غريه َأْوَل -ال ي  َم رجٌل يف الصَّ دِّ الةإذا ق   ؛ بالصَّ

ين، فَ  ،حلسن قراءته لكتاب اهلل م، أو يأذن له، إذا قال له: ل  طْ يَ لْ أو فقهه يف الدِّ ب منه أن يتقدَّ

رٌة دائاًم. ة هلا آثاٌر متكرِّ ، فحينئٍذ تسقط الكراهة، إًذا املقصود أن إيراد هذه األَْوَلويَّ  صلِّ

مَ الَْو َى ) بدأ املصنِّف يف األَْوَل باإلمامة، فقال: ُم فلْقهَ  بلاْإل ، ُثمَّ  اَمةل اْلَْقَرُأ اْلَعالـل
َصََلتلهل

حيحوعرفنا أنَّ هذ ،(اْلَْفَقهُ   .ه حلديث أيب مسعوٍد يف الصَّ

ُم فلْقهَ  اْلَْقَرأُ )عندنا هنا كلمتان، يف قول املصنِّف:   (.َصََلتلهل  اْلَعالـل

اًل يف  ْ نقول: األقرأ يشمل عىل  (اْلَْقَرأُ )نبدأ أوَّ  ن  ِس سبيل الوجوب، القارئ الَّذي ي 

 القراءة، هذا عىل سبيل الوجوب، ويتفامل النَّاس بعد القراءة بأمرين:

: ل   بجودة القراءة. األمر األَوَّ

 بكثرة املحفوظ. أْي  ،بكثرهتا واألمر الثَّاين:

 واألجود قراءًة. ،أي األكثر حفًظا )اْلَْقَرُأ(إًذا املراد بـ 

اًل ب ـْخِرج  خمارج نبدأ َأوَّ األجود قراءًة ما املراد به؟ األجود قراءًة املراد به، الَّذي ي 

وكذلك يأيت بإعراب الَكِلِم، -وإن كان جائًزا-  وجهها، فال طخط  يف خمرج حرٍف احلروف عىل
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مبطه، سواًء كان مبتدًأ، أو خرًبا، ال يلزم أن يعرف إعرابه بمعنى النَّحو،  :واملقصود باإلعراب

يقوإنَّ  دِّ ا امل»:  ام إعرابه بمعنى مبط احلركات، كام قال أبو بكٍر الصِّ بُ عْ أَ  سلمونأُّي  وا رل

 ة.هذا عىل سبيل التَّفضيل يف األجوديَّ  «آنَ رْ قُ الْ 

ل باألجود باعتبار  كذلك يف مرتبٍة تاليٍة بعدمها، يعني إذا أحسن هذين االثنني، في َفضَّ

تي هي علم التَّجويد، فعلم التَّجويد علٌم م  جودة القراءة، باعتبار حلون العرب ا بٌّ قراءة حَ تَ ْس لَّ

ا حلون ا تي جاء هبا اخلرب عند البيهقيِّ أَّنَّ  .لعرب، قراءة القرآن بلحون العربالقرآن به، وهي الَّ

[:إًذا العَبة بالجود   ]بثَلثة 

 حسن إخراج املخارج. 

 ومبط احلركات وإعراهبا. 

 قرأ  وعلم التَّجويد، هذا هو األ. 

، كونه أمجل صوًتا، كونه أطول نفًسا، كونه أعىل يف نربة أَ رَ قْ ما زاد عن ذلك فليس أَ 

 ْ وت، كونه ي  القراءة باملقامات، ونحو ذلك، فكلُّ هذه األمور ليست عالمًة لألجود  ن  ِس الصَّ

 ْ الَّذي يسن علم نطق احلروف، و ن  ِس قراءًة، كام يظنُّ بعض النَّاس، إنَّام األجود قراءًة الَّذي ي 

 التَّجويد.

ِرَهت إمامة الَّذي يقرأ باملقامات، وقد ربَّام بل إنَّ العلامء يقولون:  ابن -نقل ابن النَّاظم ك 

 .ه  هَ رِ كَ يف رشحه عىل نظم أبيه، يف آخره، قال: سألت أيب عن القراءة باملقامات فَ -اجلزريِّ 

مجهور  ها،نحواملقامات ون األغاين من : أنَّ القراءة بلحوةَ وذكر شيخ اإلسالم ابن تيميَّ 

يخ أو نحوها،عىل النَّهي عنه العلامء فدلَّ ذلك عىل أنَّ تقديم هذا الَّذي ال  ، هذه عبارة الشَّ

 ْ  .، حينئٍذ يكون غريه َأْوَل منهالقراءة، بمعنى أنَّه يأيت باملكروه ن  ِس ي 

تي ذكرناها قبل قليٍل.إًذا عرفنا األجود بمعايرها الثَّال  ثة الَّ
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، وال شكَّ أنَّ  األمر الثَّاين: يف األكثر قراءًة بمعنى أنَّه يكون أكثر حفًظا لكتاب اهلل

 نَ مل  َك عَ ا مَ مَ »يسأل:   املرء كلَّام كان أكثر حفًظا، كلَّام كان َأْوَل من غريه، وقد كان النَّبيُّ 

حابة إذا رَ  «؟آنل رْ قُ الْ  م قَ ي  فَ  «؟ظُ فَ ا َتْ ؟ مَ آنل رْ قُ الْ  نَ مل  َك عَ ا مَ مَ » :اجاًل فتي  ا روْ أَ والصَّ ا يف جوفه من ملدَّ

 .القرآن

ل يشمل ثالثة أشياءَ  ، والثَّاين يشمل هذا ما يتعلَّق باألقرأ، إًذا األقرأ أمران، األمر األَوَّ

 كثرة احلفظ.

ُم فلْقهَ )الْ قوله:  ْ َصََلتله(  َعالـل الة، األحكام، وخاصَّ  ن  ِس العامل هو الَّذي ي  ًة ما يتعلَّق بالصَّ

الة.ْس املراد هبا ح    ن الصَّ

ُم فلْقهَ ْقَرُأ الْ )اْلَ  املسألة الثَّانية عندنا: يف قول املصنِّف: هنا  ،ْفَقُه(ُثمَّ اْلَ  ،َصََلتلهل  َعالـل

مَّ يليه األفقه، ث ،الةاخترصها املصنَّف اختصاًرا كبرًيا، فجعلها درجتني: األقرأ العامل بفقه الصَّ 

الة،  م ينتقلون للتَّفضيل باعتبار العلم بفقه الصَّ م إذا استووا يف حسن القراءة، فإَّنَّ بمعنى أَّنَّ

م  األقرأ، ثمَّ األفقه إذا استووا يف القراءة. َقدَّ  هذا جعلها درجتني، ي 

لها، فجعلها نحًوا من عَّش درجاٍت،  «املنتهى»جاء بعض أهل العلم كصاحب  ففصَّ

تي هيا تب، إذا أردنا أن ننظر من  :املفاملة بني األفقه واألقرأ، فقال لَّ م عىل هذا الرتَّ إَّنَّ

 :«املنتهى»مع زيادة من بعض احلوايش عىل – األفضل، فنقول

ا: هل  هم مجيًعا، ، األجود هذا أفعل التَّفضيل واألفقه، فيكون أجودَ قراءًة األفقه   األجود   َأوَّ

الة، يف أحكام واجبهاأجود احلارضين، وأفقهَ   ،وركنها ،وسنَّتها ،هم مجيًعا يف أحكام الصَّ

هو ،واحلكم فيام يتعلَّق بالعوارض، كاالستخالف ،ومندوهبا  ونحو ذلك. ،وسجود السَّ

رجة الثَّانية:[ ثمَّ يِّل ذلك إن مل يكن هو األجود قراءًة األفقه عىل سبيل اإلطالق،  ]الدَّ

م  األجود قراءًة بَّش ر.في َقدَّ َؤخَّ   ط أن يكون فقيًها، يلزم أن يكون فقيًها، فاألجود قراءٌة بال فقٍه ي 
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رجة الثَّالثة: م  يف الدَّ َقدَّ م  األقرأ وإن مل يكن  ثمَّ بعد ذلك ي  األقرأ وإن مل يكن فقيًها، في َقدَّ

، ألنَّ النَّبيَّ  الة عىل األقلَّ نُْكمْ للَيلل »قال:   فقيًها، بَّش ط أن يكون عامًلا بالصَّ ُأوُلوا  نلي مل

تي قد  ،«َوالن َهى مل ْحََل اْلَ  ح ويفتح ويبنيِّ األحكام الَّ وأهل األحالم يعرفون األحكام، فقد يصحِّ

هو واالستخالف ونحو ذلك.  ختفى عىل اإلمام، وهي نادرٌة جًدا حدوثها، كسجود السَّ

ابعة: رجة الرَّ م  األكثر  قرآًنا األف الدَّ َقدَّ قه، األكثر  قرآًنا بمعنى أنَّه يفظ أكثَر، قالوا: ثمَّ ي 

م  األكثر  قرآًنا األفقه. ، في َقدَّ  لكنَّه يف علم األداء والتَّجويد أقلُّ

م  األكثر  قرآًنا الفقيه، يعني ليس األفقه، هناك من هو أفقه منه،  ثمَّ املرتبة اخلامسة: َقدَّ ي 

من الثَّاين يف الفقه، والثَّاين أفضل يف كثرة  لكنَّهم تساووا يف قدر احلفظ، لكنَّ أحدهم أفضل  

م  األكثر  قرآًنا عىل األكثِر فقًها. َقدَّ  القراءة، نقول: ي 

طبًعا كلمة األكثر  قرآًنا، بعضهم اعرتض عىل هذا التَّعبري، فقال ائت بتعبرٍي آخَر، األكثر 

 تيجة واحدٌة.حفًظا للقرآن، والنَّ

ادس م  الق :ةالسَّ َقدَّ م  األفقه، قالوا: ي  َقدَّ ارئ األفقه، حينام استووا يف حسن القراءة، ي 

 ْ  القراءة. ن  ِس بَّش ط أن يكون قارًئا ي 

ابع  القارئ الفقيه. :ةثمَّ السَّ

الة فقط، أقل  القارئ الَّ  :ةثمَّ الثَّامن رجات. ذي يعلم فقه الصَّ  الدَّ

م القارئ الَّذي ال يعلم فقه  ثمَّ املرتبة التَّاسعة: َقدَّ الة، لكن هو أحسن ي   .وجوداملالصَّ

، لكنَّه ال  ثمَّ املرتبة العارشة: الة، وليس بقارٍئ، يعلم كيف يصِّلِّ الَّذي يعلم فقه الصَّ

 يسن القراءة مطلًقا، فهذا ال تصحُّ صالته إالَّ بمثله، كام سيأيت بعد قليٍل.

َماَمةل  :صنِّفإًذا هذا تفصيل الكالم الَّذي أورده املصنِّف، عرفنا معنى قول امل )الَْو َى بلاْإل

، ُثمَّ اْلَْفَقُه(،
ُم فلْقَه َصََلتلهل رونبالتَّفصيِل الَّذي أورده  اْلَْقَرُأ اْلَعالـل  .املتأخِّ
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()ُثمَّ اْلَ قال:  ْ »قال:   سن ا، ودليل ذلك أنَّ النَّبيَّ  أي األكرب   َسن  ، َكَبِّ ْ كام يف  «َكَبِّ

الة من حديث ابن عمَر. ث غريه، وورد فيه حديٌث مَر، ويف حديحديث ابن ع  بخصوص الصَّ

()ُثمَّ اْلَ قال:  َُ ف: هو من كان نسبه  ْشَ ف، واملراد بصاحب الَّشَّ أي صاحب الَّشَّ

ليل عىل ذلك قول  م  من كان قرشي ا يف اإلمامة، إذا استووا فيام سبق عىل غريه، والدَّ قرشي ا، في َقدَّ

مُ »:  النَّبيِّ  ُموَهاَقدِّ مقاٌل، لكن احتجَّ به وهذا احلديث وإن كان يف إسناده  ،«وا ُقَرْيًشا َواَل َتَقدَّ

 .أهل العلم

ف إنَّام هو خاصٌّ بالقرشيِّني فقط، ومن عداهم من ال ِجَد إًذا الَّشَّ نَّاس فهم سواٌء، فلو و 

م العريبُّ عر َقدَّ عىل غريه، فاملراد بـ  يبٌّ وأعجميٌّ يسنان القراءة، ومتساوون فيام سبق، فال ي 

()اْلَ  َُ  القريشُّ فقط. ْشَ

م اهلاشميُّ عىل غريه، واملذهبفإن استووا يف الق   أنَّ  :رشيَّة، وكان أحدهم هاشمي ا، في َقدَّ

الة فإذا استووا فيام سبق، لكيال حَ تَ ْس تقديم القريشِّ م   ا يف الصَّ الة، ويف غريها، فأمَّ بٌّ يف الصَّ

م املفضول م  اهلاشميُّ عىل غريه، أو القريشُّ عىل غريه. يتقدَّ  عىل الفامل، في َقدَّ

خول، وقد نصَّ عىل ذلك ابن مفلٍح يف  م  يف الدُّ َقدَّ قال: إذا ماق  «الفروع»ويف غريها ي 

م  األكرب سن ا-كدخول املسجد وخروجه- عىل اثننيالباب  م  األكرب فورشًفا،  ،وعلاًم  ،في َقدَّ ي َقدَّ

يف  سن ا عىل م  الَّشَّ َقدَّ م  األكثر علاًم عىل األقلِّ علاًم، وي  َقدَّ أي أنَّه قريشٌّ أو –األصغر سن ا، وي 

نَّة، ذكر ذلك ابن مفلٍح يف -هاشميٌّ   .«اآلداب»عىل من مل يكن كذلك، هذه هي السُّ

أعلم أنَّك ، وبجانبه رجٌل، فقال له حييى: لو يقولون: إنَّ حييى بن سعيد  القطَّان كان عند باب  

م الكَب سنًّا. منِّي بيوم   أكَبُ  نَّة أن ُيَقدَّ م كي خيرج، فالس  نَّة، فاستعجل وتقدَّ متك، ولكنَّها الس   ما تقدَّ

ا الباطن في وَكل  أمره  ْتَقى()ُثمَّ اْلَ قال:  ين، وهذا باعتبار الظَّاهر، وأمَّ املراد بالتَّقوى: الدِّ

تي تقدح يف الَّذي يبتعد يف ظف، إل اهلل  مات، ويبتعد يف ظاهره عن األمور الَّ اهره عن املحرَّ

يانة والورع، فإنَّه يكون م   ًما.قَ الدِّ  دَّ
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ْقَرع  بينهم )ُثمَّ َمْن َقَرَع(قال:   .أي ي 

ا شيئً  :وعندنا قاعدٌة عند فقهائنا ُع بني كلِّ اثنني استحقَّ ا واحًدا، ال يمكن أنَّ القرعة ُتْْشَ

 .قسمته بينهام

إذا اشرتكا يف سبب االستحقاق، وال يمكن قسمته في ْقَرع  بينهام، يمكن قسمته مثل 

اد»قسمة اإلجبار، وسيأيت معنا يف آخر كتاب  ا -إن شاء اهلل- «الزَّ فال يكون فيه قرعٌة، وأمَّ

ْقَرع  بينهم االشرتاك يف سبب االستحقاق مثل هنا، نني ي  ن ة إذا مل تك، ومثل يف قضيَّ ومثل املؤذِّ

 هناك بيِّنٌة بأحد املتداعَينْي في ْقَرع  بينهام.

(إلَماُم الْ )َوَساكلُن الَبْيتل وَ قال:  د َأَحق  أي من كلِّ ما سبق، بَّش ط أن يكون ساكن  ـَمْسجل

 ْ الةَ ِس البيت وإمام املسجد، صاحلًا لإلمامة، يعني ي   ها.وفقهَ  ن الصَّ

(إًذا فقوله:  مالك البيت، فقد يكون  :حب البيت، ال نقولاملراد به: صا )َساكلُن الَبْيتل

 ساكن البيت مستأجًرا له، ولكن نقول: ساكن البيت أي صاحبه الَّذي يأمر فيه وينهى.

( قوله: دل اتب، أحقُّ من كلِّ  )وإلَماُم الـَمْسجل ما سبق، ولو كان ساكن  أي اإلمام الرَّ

ليل عىل ذلك، ما ن سبق ن ا، ولو كان أقلَّ مَّ البيت، أو إمام املسجد قِ  يف حسن القراءة والفقه، الدَّ

ُجَل ِفل اَل َيؤُ »أنَّه قال:   ثبت عن النَّبيِّ  ُجُل الرَّ نَّ الرَّ لطان ومن السُّ « ْذنلهالَّ بلإل  ُسْلَطانله إل مَّ

م يف البيت.  اإلمامة، أو التَّقدُّ

()إل قال:  ْن ذلي ُسْلَطان  م  السُّ  الَّ مل يلُّ أمر املسلمني، وهو اإلمام لطان عىل اجلميع، وفيتقدَّ

م  عىل إمام املسجد َقدَّ م  عىل صاحب البيت، وي  َقدَّ ، ي  م  عىل الكلِّ َقدَّ اتب،  ،األعظم، ي  اإلمام الرَّ

ابق لكن بَّش ط أن يكون صاحلًا لإلمامة، هذا هو الَّشَّ ط، وسيأيت رشو ط  م  عىل السَّ َقدَّ وي 

 اإلمامة بعد قليٍل.

(قال:  ة، والعبد قد يأتيه يقول:  )َوُحر  يَّ إنَّ احلرَّ َأْوَل باإلمامة من العبد، ألنَّه كامل احلرِّ

 صالته، إذا ناداه. ل  طِ بْ سيده في  

 قاعدة
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(قال:  ٌ
ِوَي عنه أنَّه قال:   أي الَّذي ليس بباٍد، ألنَّ النَّبيَّ  )َوَحَاضل نَّ َح  َيؤُ اَل »ر  ً مَّ

 ااضل

الة النشغاله بالبادية، وقد جاء من حديث عقبَة بن  ك  رْت  واملراد بالبادي: هو الَّذي يَ  «اد  بَ  الصَّ

تلي ِفل ثلنَْتيـْنل »قال:   ، عند أمحَد، أنَّ النَّبيَّ عامٍر  ْرآن-  الكلَتابل ِفل  :َهََلُك ُأمَّ -َأي الق 

ُلوَنه عَ  ِفل الَيَتَأوَّ ، ول هل بُّ ال «َبنل لَّ ََل َغْيل َوْجهل م ح  ك   ِن َعىَل َأنْ بَ لَّ َيـْحِمل ه  و َفَيرْت  َعِة  واَيْبد  م  الـج 

 .َوالـَجاَمَعةَ 

ه  إًذا فكلُّ من خرج من األمصار، وسكن منطقًة بعيدًة عنهم، وترك اجلمعة واجلامعة فإنَّ

ى َسمَّ ، فغريه َأْول منه باإلمامة، ألنَّه فيه نقٌص يف دينه،  «اباديً » :باٍد، ي  عربي ا كان أو غري عريبٍّ

اليٍة، وغالًبا أنَّ من يبتعد عن النَّاس يكون بعيًدا عن العلم، وعن حتصيله، لرتكه ثالث مجٍع متو

م احلاومراجعة الق َقدَّ  عىل البادي. رضرآن وحفظه، ولذلك ي 

هأْي  )ومقيٌم(،قال:  ِقيم  عىل ِمدِّ م  الـم  َقدَّ ، واملسافر وهو املسافر، فاملقيم ألنَّ  َوي  ه يتمُّ

مْ أَ   ث أنَّ النبَّيَّ يكون قارًصا، وما جاء يف احلدي ه  ةَ  ،مَّ  وا َفإل » :َوَقاَل أِلَْهِل َمكَّ
ا َقْوٌم ُسْفرٌ َأِتل « نَّ

، نقول: ألنَّه إماٌم للمسلمني، وإمام املسلمني هذا ال يصحُّ مرفوًعا، لكنَّه ثابٌت عن عمَر 

َ احلارض، والبادي األفضل يف حقِّ  ، كام طختلف حكمه، من عدا ذلك فاألَْوَل أن يصِّلِّ ه أن يتمَّ

ِئَل عن احلارض يص«صحيح مسلم  »سيأيت معنا لقول ابن عبَّاٍس يف   ؟ِّلِّ خلف املسافر، لـامَّ س 

نَّة»قال:   .«يتم  هي الس 

يٌ قال:  ه ()َوَبصل الة  ؛وهو األعمى َأْوَل ِمْن ِمدِّ ألنَّ األعمى قد يمرُّ أمامه ما يقطع الصَّ

تي حتتاج إل نظٍر، وال يعلم هبا، قالوا: وألنَّ املظنَّة يف ، قد يأتيه بعض األشبه وال يعلم ياء الَّ

ِجَد من العلامء من هو كفيٌف،  اء، وإن و  الغالب أنَّ أغلب العلامء إنَّام هم مبرصون، وليسوا أكفَّ

مذيُّ صاحب  ا، منهم الرتَّ نن»كثرٌي جد  افعيَّ  «الس  هو ة يف زمانه بدمشَق، بل ومنهم أكرب علامء الشَّ

افعيَّ  ، وكان كفيًفا  «االنتصار»ة يف دمشَق، وهو ابن  أيب عرصون صاحب أكرب فقهاء الشَّ
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لف  لف، وله كتب يف معتقد السَّ ، وكان وهو عىل معتقد السَّ ادس اهلجريِّ ، يف القرن السَّ

، وهو من أصحاب الوجوه اخلمسة و كفيًفا، افعيِّ  ِف الفقه الشَّ
 ن.يالعْشألَّف مؤلَّفات  وجملَّدات 

مان لعدم  املقصود من هذا، نرجع ملسألتنا، أنَّ األصل أنَّ الكفيف بأنَّه مظنٌَّة يف ذلك الزَّ

ْعَرض  عليه يشٌء، كذا ذكر الفقهاء، وهذ ام ي  ا من باب املعاين، العلم، فقالوا هذا األمر، أو ألنَّه ربَّ

 .اوال أعلم نص  

 :ألنَّ األقلف؛ الَّذي ليس خمتوًنا َأْوَل من األَْقَلِف  ()َوََمُْتونٌ قال: 

اًل   النَّجاسة يف حملِّ اخلتان. اءهو مظنٌَّة لوجود النَّجاسة، بق :َأوَّ

 ألنَّ األقلف ترك واجًبا عىل قول بعض أهل العلم. :واألمر الثَّاين

ه ()َوَمْن َله ثلَياٌب قال:  دِّ ْن ضل   َى من غيه.وهو العاري، فالَّذي سرت عورته َأوْ  َكَذللك َأْو َى مل

ألنَّ الَّذي له ثياٌب تسرته  ؛أي له ثياٌب تسرت بعض عورته )َله ثلَياٌب(طبًعا املقصود بـ 

الة، ألنَّ ذاك تارٌك لَّش ٍط من  َ خلف رجٍل عاٍر، وهو قادٌر عىل الصَّ كاماًل، ال يصحُّ أن يصِّلِّ

ِذَر  الة، وإن ع   .إن شاء اهلل-لرتكها، وسيأيت رشو ط الصَّ

مْ )َأوْ قال:  هل دِّ ْن ضل هم. نْ مَ من مدِّ أي َأْوَل (  َى مل  سبق، وعرفنا من هو مدُّ

الة لعذٍر، وانتقل إل بدله، فإنَّ إنَّ مَّا ذكروه أيًضا، قالوا:  من ترك رشًطا من رشو ط الصَّ

 ه يكون َأْوَل منه.غريَ 

ذمثاله: من له ثياٌب، إذا كان عارًيا، لفقده الثِّ  يَّة، والَّ ]ما يسرت[ ي خلفه عنده ياب بالكلِّ

ا املغلَّظة، أو جامعها، فهو َأْوَل، هذا من جهٍة.  بعض العورة، إمَّ

ا ملرٍض ونحوه، املتومِّ  م، إمَّ م قالوا: إنَّ املتيمِّ   يكون إمامته َأْوَل من جهٍة أخرى، أَّنَّ

 منه.
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، واَل اْمَرَأة  قال  ق  َكَكافلر  ح  َخْلَف َفاسل
، َواَل َصبليٍّ للَباللغ   : )َواَل َتصل

َجالل َواَل ، َوُخنَْثى للرِّ

لَّ  ، إالَّ إَماَم اْلـَحيِّ اْلـَمْرُجوَّ َزَواَل عل َيام 
ز  َعْن ُرُكوع  َأْو ُسُجود  َأْو ُقُعود  َأْو قل تلهل، َأْخَرُس، َواَل َعاجل

لْم َقائل   .(اًم ُثمَّ اْعُتلَّ َفَجَلَس، َأَِت وا َخْلَفُه قلَياًما ُوُجوًباَوُيَصل وَن َوَراَءُه ُجُلوًسا َنْدًبا، َفإلْن اْبَتَدَأ ِبل

 

( قال:  ق  َكَكافلر  ح  َخْلَف َفاسل
قالوا: ألنَّ الفسق قدٌح يف العدالة واألمانة، )َواَل َتصل

أعظم الفسق هو الكفر، الكفر هو  وكذلك كام ال تصحُّ من الكافر، فال تصحُّ من الفاسق، ألنَّ 

، فشاركه ما دونه من الفسق يف معناه.أ  عظم الفسق وال شكَّ

 :عدٌد من املسائل هي حمل  إشكال  عندنا ِف هذه املسألة 

ر  »أنَّه قال:   أنَّه قد ورد عن النَّبيِّ  املسألة األ وَل: فكيف « َصل وا َخْلَف ُكلِّ َبرٍّ َوَفاجل

الة خلف الفاسإ :يقول فقهاؤنا  ق أو الفاجر؟ نَّه ال يصحُّ الصَّ

 :ل: أجابوا عنه بوجهنينقو

، قال: ال يصحُّ حديث ل: نصَّ أمحد  عىل أنَّ هذا احلديث ال يصحُّ َصل وا » :الوجه األَوَّ

ر   . ،ال يصحُّ أيُّ حديٍث « َخْلَف ُكلِّ َبرٍّ َوَفاجل ه الو بمعناه، ذكر ذلك أمحد   ال بنصِّ

ا الوجه الثَّاين: وإن َقبَِله بعض أهل العلم،  فإنَّ فقهاءنا يملونه عىل العيد واجلمعة، فإَّنَّ

 ت َصىلَّ خلف الفاجر، هذه املسألة األ وَل.

ا  املسألة الثَّانية معنا: ا أن يكون فسًقا اعتقادي  أنَّ الفسق يقول العلامء: إنَّه نوعان، إمَّ

هوات وفعبالبدع واخلرافات، وأعظمه الكفر باهلل  مات، ، أو فسًقا عملي ا بالشَّ ل املحرَّ

ى َسمَّ الة خلف صاحب البدعة، وال تصحُّ «فسًقا» :وكالمها ي  ، فعندهم أنَّه ال تصحُّ الصَّ

الة خلف صاحب الفجور.  الصَّ
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اأنَّ ماب :ةالثَّالث سألةامل ق باملعصية ، ولذلك بعض النَّاس قد ي  ط الفسق مشكٌل جد  فسِّ

ق بأكثَر، الَّذي مشى علالقليلة، وبعضهم ي   الة خلف  «املنتهى»يه يف فسِّ أنَّه قال: وال تصحُّ الصَّ

فاسٍق مطلًقا، أي سواًء كان فسقه ظاهًرا، أو كان باطنًا، وينبني عىل ذلك أنَّه لو كان ظاهره 

الة فاسًقا باعتقاٍد أو  اأنَّ فالنً  انَ العدالة، ثمَّ بعد ذلك بَ  ْيَت خلفه، كان وقت الصَّ الَّذي صلَّ

 .صالتك جيب عليك أن تعيد بفعٍل، فإنَّه حينئذٍ 

رين أنَّه نصَّ مطلًقا، ونصَّ  «املنتهى»هذا الَّذي مشى عليه يف   رصاحةٌ عليه بعض املتأخِّ

يخني،  قني، كالشَّ وإذا أطلق أصحابنا لفظ -ولكن الَّذي مشى عليه مجٌع من املحقِّ

يخني، فيقصدون هب يخني-رمحة اهلل عليهام-املجد واملوفَّق  ام:الشَّ  وقيَّدها صاحب كالشَّ

بناًء عىل بدَّ أن يكون الفسق ظاهًرا، أنَّه ال «املقنع» ىلميزته أنَّه يقيِّد كثرًيا ع «الوجيز»و «الوجيز»

الة.يفسقه ال تع انَ لو ظهر لك صالحه، ثمَّ بَ  ذلك الباطن  د الصَّ

ابعة: م جمهول   املسألة الرَّ الة خلفه يف قضيَّة إذا تقدَّ عىل املذهب؟  حاٍل، هل تصحُّ الصَّ

ؤال عن ،نقول: نعم ألنَّ األصل عندهم  ؛حاله، تدخل مسجًدا فتصِّلِّ خلفه ال يلزم السُّ

َصل وا َخْلَف ُكلِّ َبرٍّ » :العدالة، فهو جمهول احلال، وبناًء عىل ذلك محل بعض فقهائنا حديث

ر    أي إذا مل تعلموا فسقه، هذا هو كالم فقهائنا.« َوَفاجل

ةً  ثانيةً  باب التَّنبيه، أنَّ هناك روايةً  ثانيٌة من طبًعا هناك روايةٌ  يف املذهب، وهي اختيار  قويَّ

الة ةَ شيخ اإلسالم ابن تيميَّ  ، ونصَّ عىل أنَّ أمحَد نصَّ عليها يف بعض املسائل، أنَّه تصحُّ الصَّ

الة خلفه ما دام يصِّلِّ وخلف الفاجر، ولو كان فج ا كأهل البدع، فتصحُّ الصَّ  ره اعتقادي 

، لكن لو دخل رجٌل بلدًة، وكلُّ صالتنا، قال: لكنَّ غريَ  هذه البلدة عىل  ه َأْوَل منه وال شكَّ

ال ، ما مل يصل إل الكفر، فإنَّه حينئٍذ تصحُّ الصَّ ٍ يخ تقيِّ اعتقاٍد معنيَّ  ة خلفه، هذا اختيار الشَّ

ين، واملسألة خالفها قويٌّ ومشهوٌر.  الدِّ
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الة خلف امرأٍة، بأن تكون املرأة إمامًة، تأي وال  )َواَل اْمَرَأة (قال:  ليل عىل صحُّ الصَّ الدَّ

ِوَي عند ابن ماج  أنَّ النَّبيَّ ذلك  نَّ »قال:   من حديث جابٍر أنَّ النَّبيَّ  هْ فيام ر  اَل َتُؤمَّ

ُجَل   وهذا َّنٌي يقتيض فساد صالهتا. «الـَمْرَأُة الرَّ

 :عنيتصحُّ أن تكون إمامًة يف موم املرأة

 َ َسنُّ للمرأة أن تصِّلِّ ا، والكلُّ منَّا يعرفه، وي   مثلها، وهذا سهٌل جد 
ٍ
ل: بنساء املومع األَوَّ

 مجاعًة.

ا صالهتا مجاعًة فسنٌَّة. ْسَتَحبُّ هلا األذان واإلقامة؟ قلنا: مباٌح، وأمَّ  وهل ي 

َ املرأة بالرِّ  صالة ماذا؟ جال صالًة، وهي هناك مومٌع يف املذهب، يصحُّ أن تصِّلِّ

 :نيطبَّش

ل: أن تكون صالة  نافلٍة وتراويٍح. الَّشَّ ط األَوَّ

ْ   ط الثَّاين:والَّشَّ  جال من ي  ْ ِس أالَّ يكون يف الرِّ ِجَد من ي  ن القراءة فال ِس ن القراءة، فإن و 

 ْ جال ال ي  ن القراءة، ما يعرف يقرأ، فيجعل امرأًة ِس تصحُّ إمامتها، وهذا موجوٌد، بعض الرِّ

اويح ال يلزم أن تكون يف املسجد.: إعًة، ونحن قلنا به يف رمضاَن مجاتصِّلِّ   نَّ الرتَّ

(قال:  َجالل جل واألنثى، فلو صىلَّ خنثى برجٍل،  )َوُخنَْثى للرِّ ٌد بني الرَّ اخلنثى ألنَّه مرتدِّ

جل فال تصحُّ  صالته،  فاالحتامل أن يكون هذا اخلنثى امرأًة، فإنَّه يكون تقدياًم للمرأة عىل الرَّ

الة مع الشَّ  .وال تصحُّ الصَّ  كِّ

 إًذا صالة اخلنثى بغريها ثالث حاالت:

، الحتامل أن يكون امرأًة هذا اإلمام. جال فال تصحُّ ا صالته بالرِّ  احلالة األ وَل: إمَّ

َ اخلنثى بخناثى مثله، فال تصحُّ كذلك، الحتامل أن يكون اخلنثى  احلالة الثَّانية: أن يصِّلِّ

 واخلناثى الَّذين خلفه رجااًل، فال تصحُّ كذلك. امرأًة،

. َ اخلنثى بامرأٍة، قالوا: فتصحُّ  احلالة الثَّالثة كذلك: أن يصِّلِّ
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ا، وأنا ذكرت لكم قبل أنَّ  يخ طبًعا مسائل اخلنثى اآلن، أصبحت قليلًة جد  الشَّ

َق يف  ،«كلِف بيان أحكام اخلنثى املش إيضاح املشكل»ألَّف كتاب  اإلسنوي عبدالرمحن قِّ وح 

ياض،  يعة بالرِّ يَّة الَّشَّ  ؛، أغلب هذه األحكام اآلن ال حاجة هلاأظنُّه ثالثة جملَّداٍت أو أربعةٌ كلِّ

 إالَّ يف مسائَل قليلٍة.

ألنَّ بعض اإلخوان قد  ؛مسألٌة أريد أن أقف معها قلياًل  هذه )َواَل َصبليٍّ للَباللغ (قال: 

 دليلها.يستعجب هذه املسألة، ويستغرب 

ل:[ ووافقهم فقهاء بعض املذاهب األخرى، - فقهاؤنا يقولون: ال يصحُّ  ]األمر األوَّ

بيُّ غري  -أظنَّ مذهب أيب حنيفَة النُّعامن مَّ الصَّ ا يف  ال يصحُّ أن َيؤ  البالِغ البالَغ يف الفريضة، وأمَّ

؟ قالوا ، ما دليلكم عىل أنَّه ال يصحُّ ليل عىلالنَّافلة فيصحُّ ، أنَّه قد ثبت عن اثنني : الدَّ  أنَّه ال يصحُّ

حابة، ومها ابن عمَر وابن عبَّاٍس، وقلت إنَّه ثبت ألنَّ أمحَد احتجَّ هبام، وأمحد  ال يتجُّ  :من الصَّ

، قد يفوق  حابة هو أمحد  ات، ألنَّه من أعلم النَّاس، قيل: أعلم النَّاس باآلثار عن الصَّ باألثر بالذَّ

مل يقاربه أحٌد، وقد نقل  أمحد   أمحَد يف علمه باألحاديث، لكن علمه باآلثار كثرٌي من أهل العلم

بن ااألثرم أنَّ أمحَد استدلَّ بمنع ابن عبَّاٍس وابن عمَر بذلك، وأسند هذين األثرين أبو بكٍر 

َة واملدينة، وهذا ظاهٌر ومشَتهٌر بني  األثرم، وابن عبَّاٍس وابن عمَر من مها؟ مها فقيها مكَّ

ل.ال حابة لقالوا بخالف ذلك، إًذا هذا األمر األَوَّ حابة، ولو كان األمر غري مشتهٍر بني الصَّ  صَّ

ِوَي فيه حديٌث لكنَّه ما يصحُّ مرفوًعا عن النَّبيِّ  األمر الثَّاين:  ، من حديث عِّلٍّ  أنَّه ر 

ا.   وفيه كالٌم شديٌد جد 

بيُّ  «ُرفلَع الَقَلُم َعْن َثََلث  »:  قالوا لعموم قول النَّبيِّ  األمر الثَّالث: ومنهم الصَّ

بيَّ باملجنون، واملجنون ال تصحُّ صالته إماًما نَ رَ واملجنون، فمن دالئل االقرتان، قَ  ، فاٍق باتِّ  الصَّ

بيُّ ال تصحُّ صالته، لكن خصصنا بالفريضة دون النَّافلة،   لورود النَّصِّ بالنَّافلة.فكذلك الصَّ
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كان يصِّلِّ بالنَّاس وهو صغرٌي، جاء يف  أنَّ عمَر بن أيب سلمَة  نَّه جاءإفإن قيل: 

، وعند أيب داودَ  تٍّ أو َسْبع  » :بعض األلفاظ يف البخاريِّ اْبُن َسْبع  َأْو » :ويف بعضها «اْبن سل

 .«َثاَمن  

اب عن ذلك من جوابني:  جي 

ل: أنَّ أمحَد قال: وما يدريك أنَّه كان غريَ  وهو -ما شاء اهلل–لنَّاس يبلغ بالٍغ، بعض ا األَوَّ

 ابن تسٍع، وهذا موجوٌد. وأ ،وهو ابن ثامنٍ  صغرٌي،

يادة، أشار اخلطَّايبُّ الثَّاين: أنَّ  فها، قال: -ومل أقف عىل نصِّ أمحدَ - هذه الزِّ أنَّ أمحَد معَّ

تٍّ َأْو َسْبع  » واة « َسْبع  وَثاَمن  »أو  «َوُكنُْت اْبُن سل واية، وهذا االختالف بني الرُّ عىل اختالف الرِّ

ُط ِف التَّزويج أن يكون بالًغا. ربَّام القدحيدل   ه وُيْشرَتَ ج أمَّ نِّ الَّذي كان فيه عمُر، وعمُر زوَّ  ِف السِّ

( إًذا قال:  بيِّ  أْي )َواَل َصبلي  للَباللغ  ا يف النَّباوال تصحُّ صالة الصَّ افلة لبالغ يف الفرض، وأمَّ

بيَّ نيَّته الفريضة،  ؛وز أن يكون إماًما يف فرٍض ملثلهفيجوز أن يكون إماًما، كذلك جي ألنَّ الصَّ

ه نافلًة،  ل ال يصحُّ أن يكون إماًما للمفرتض.ووهي ليست فرًما، وإنَّام تكون يف حقِّ  املتنفِّ

، وهناك عندنا مسألٌة يف قضيَّة إمامة الصبيِّ للمفرتض، قلت لكم: املذهب أَّنَّ  ا ال تصحُّ

بيِّ املميِّز تصحُّ يف الفريضة،  ، مَّن ذهب إل أنَّ إمامة الصَّ ا تصحُّ ا يف املذهب أَّنَّ خالٌف قويٌّ جد 

ين قبل ذلك « املبدع» ، واستظهره ابن مفلٍح أي الربهان يف«الكاِف»املَوفَّق يف  يخ تقيُّ الدِّ والشَّ

أي.  أيًضا مال هلذا الرَّ

ْ  ؛َأْخَرُس()َواَل قال:   سمعالة، فقد طخط  من خلفه، فال ين الصَّ ِس ألنَّ األخرس ال ي 

، «الفاحتة»وألنَّ األخرس مل يأت بالقراءة الواجبة، وهي قراءة  ؛لقراءةالتَّكبري وال التَّسميع وال ا

 ن عجز عن اإلتيان بركٍن وبواجباٍت.فأسقط ركنًا فيكون مَّ 

مم ،ن فيه نقٌص آخر  غري األخرس مَّ  وكالعمى، وقطع عضٍو من أعضاء اليد،  ،كالصَّ

الة خلفه.  فإنَّه تصحُّ الصَّ



 

15 

 

يخ:  ، إل يقول الشَّ ز  َعْن ُرُكوع  َأْو ُسُجود  َأْو ُقُعود  َأْو قلَيام  (ـَماَم الْ الَّ إل )َواَل َعاجل ال يصحُّ  َحيِّ

ركان، سواًء كان ركنًا إمامة العاجز عن ركٍن من األركان، كلُّ من كان عاجًزا عن ركٍن من األ

ِجَد فيه نقص  رشًطا، وسيأيت بعد قليٍل، أو دَ قَ قولي ا أو فعلي ا ال تصحُّ إمامته، وكذلك من فَ  و 

يَّة. دَ قْ رش ٍط، كام سيأيت بعد قليٍل؛ ألنَّ فَ  الة بالكلِّ  الَّشَّ ط يبطل الصَّ

تلهل ـَحيِّ الْ ـَماَم الْ الَّ إل )إل قال:  لَّ  حديثان:  ورد عن النَّبيِّ ( َمْرُجوَّ َزَواَل عل

ل: أنَّه ِحشت ساقه بالنَّاس  احلديث األَوَّ اَم ُجعلَل اْإل إل »وقال:  ،صىلَّ حينام ج  َماُم نَّ

َ إل فَ  ُيْؤَتمَّ بلهل لل  وافَ  َذا َكَبَّ ُ  ،«ْْجَُعونَ َذا َصَلَّ َجاللًسا َفَصل وا ُجُلوًسا أَ َوإل »ويف آخر احلديث قال: « َكَبِّ

  أنَّ اإلمام إذا صىلَّ جالًسا، يصِّلِّ النَّاس خلفه جلوًسا.فدلَّ ذلك عىل

وذلك يف آخر حياته حينام صىلَّ  ،والنَّاس  َخْلَفه ِقَيامٌ  ا،احلديث الثَّاين: أنَّه َصىلَّ َجالًِس 

ر أبو بكٍر، فصىلَّ بالنَّاس النَّبيُّ   بالنَّاس أبو بكٍر، ثمَّ حض النَّبيُّ  كٍر ، فاقتدى أبو ب فتأخَّ

، واقتدى النَّاس بأيب بكٍر، وذكرت لكم أنَّ املعتمد عند فقهائنا أنَّ الَّذي صىلَّ  بالنَّبيِّ 

 . بالنَّاس ذلك اليوم إنَّام هو النَّبيُّ 

 .هذان حديثان يف صفة صالة اجلالس

ل:[  م بالنَّاس، إالَّ إذا كان مثل ه]الَّشَّ ط األوَّ يئة هذا اجلالس أصاًل ال يصحُّ أن يتقدَّ

اتب، إًذا البدَّ أن  النَّبيِّ  ، اإلمام الرَّ لَحق به إمام احليِّ ، إماًما أعظَم، وي  ، بأن كان إمام احليِّ

 .راتًبا، أو إمام احليِّ  يكون إماًما

والَّشَّ ط الثَّاين: أن يكون مَّن ت ْرَجى زوال علَّته قريًبا، ليس زوال علَّته بعد شهٍر أو 

ِحشت ساقه فرًما واحًدا،   بعد يوٍم أو يومني، والنَّبيُّ  ؛شهرين، وإنَّام قريًبا صىلَّ عندما ج 

ا صالته ِقَل عنه، يعني يوًما بالكثري، وأمَّ حابة   أو فرمني فيام ن  حينام خرج، فقد ظنَّ الصَّ

ِفَي،    علَّته وزواهلا. شفاءَ -ريض اهلل عنهم– رجوافقد أنَّه قد ش 



 

16 

 

ْرَجى برؤه مام احليِّ إذا كان إفإًذا بناًء عىل ذلك،  ، فال تصحُّ  كأنْ  ؛ال ي  نِّ يكون كبري السِّ

َلة خلفه، إذا كان عاج كوعالصَّ ْثلله( ،ًزا عن القيام والسجود والر   عنه. أي عاجز   )إالَّ َأْن َيُكوَن بلمل

َذا َوإل » قال:  ذي ذكرنا، أنَّ النَّبيَّ للحديث الَّ  ؛(اُجُلوًسا َنْدبً  هُ َصل ون َوَراءَ )َويُ قال: 

 .«ُعونَ َصَلَّ َجالًسا َفَصل وا َخْلَفه ُجُلوًسا أَ ْْْجَ 

صىلَّ يف بعض األحيان جالًسا، وصلَّوا خلفه قياًما، ومل   ألنَّ النَّبيَّ  ؛(ا)َنْدبً وقال: 

الة، بعدما انفتل من صالته.  يأمرهم باإلعادة، يف ذلك املومع، قاهلا بعد الصَّ

هتام لكم قبل قليٍل، أشكال عىل كثرٍي من أهل العلم، وكثرٌي هذا احلديثان اللَّذان أورد

ا فقهاؤنا فقد مجعوا بني احلديثني، فقالوا إنَّ اإلمام إذا صىلَّ  :منهم قال بنسخ أحد احلديثني، وأمَّ

َ جالًساجالًسا،  ِجَي زوال علَّته،  بأنْ  ؛حيث أ ِذَن له أن يصِّلِّ ، ور   فإنَّ له حالتني:كان إمام احليِّ

ْسَتَحبُّ ملن خ حلالة األ وَل:ا الة جالًسا، فحينئٍذ ي  لفه أن يصلُّوا جلوًسا أن يفتتح الصَّ

ومل يأمرهم باإلعادة حينام  ،«ًسا َفَصل وا ُجُلوًساَذا َصَلَّ َجالل َوإل »قال:   ألنَّ النَّبيَّ  ؛استحباًبا

 دب.كانوا قياًما، فدلَّ عىل أنَّ األمر للنَّ 

الةَ  أن يفتتح اإلمام   انية:احلالة الثَّ  قائاًم، ثمَّ يعرض عليه ما يمنعه من إمتام صالته  الصَّ

فيجلس، ألملٍ يف قدمه طرأ عليه يف أثناء صالته، ليس عامًلا باألمل قبل ذلك، هناك فرٌق، لو كان 

طني اللَّ  م للنَّاس، إالَّ أن يكون بالَّشَّ معامًلا باألمل قبل ذلك، نقول: ال يصحُّ لك أن تتقدَّ  ذين تقدَّ

 .ذكرمها، فعرض له األمل بعد ذلك

الة قائاًم،  جود، فافتتح الصَّ كوع أو السُّ أو كان عامًلا به قبل ذلك لكنَّه عاجٌز فقط عن الرُّ

فقالوا: جيب عىل املأمومني أن يصلُّوا خلفه قياًما، ألنَّ العربة باالبتداء، وهذا معنى قول 

لم قَ املصنِّف:  وال جيوز هلم أن جيلسوا ائاًم ُثمَّ اْعُتلَّ َفَجَلَس، َأَِت وا َخْلَفه قلَياًما وُجوًبا( )َفإْن اْبَتَدأ ِبل

 ألنَّ العربة باالبتداء.
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ث  قال  ح  َخْلَف حُمْدل
، َواَل َتصل ْثللهل ح  َخْلَف َمْن بلهل َسَلُس اْلَبْولل بلمل

َواَل  ،: )َوَتصل

س  َيْعَلُم َذللَك، َفإل  َل ُهَو َواْلـَمْأمُ ُمَتنَجِّ ْت لل ْن َجهل َواَل إلَماَمُة ، ُمومل َوْحَدهُ َمأْ لْ وُم َحتَّى اْنَقَضْت َصحَّ

ُن  ، َوُهو َمْن اَل حُيْسل يِّ ةَ »اْلُمِّ َ
ُل َحْرًفا، َأْو َيْلَحُن فليَها «الَفاتل ُم فليَها َما اَل ُيْدَغم، َأْو ُيْبدل ، َأْو ُيْدغل

حَّ َصََلُتهَلـْحنًا حُيليُل الـَمْعن
ه ََلْ َتصل َر َعََل إْصََلحل ْثلله، َوإْن َقدل  .(ى إالَّ بلمل

ْثلله(يقول:  ح  َخْلَف َمْن بله َسَلُس الَبْولل بلمل
ومثله أيًضا من عنده استطالق ريٍح،  )َوَتصل

ت صالته من غري كراهٍة.  ومثله أيًضا من كان جرحه يثعب دًما، إذا كان يصِّلِّ بمثله صحَّ

مفهوم ذلك إذا كان يصِّلِّ من به سلس بوٍل، أو عنده رعاٌف دائٌم، دائم اخلروج، أو 

يح، هل تصحُّ صالته بغريه؟ املذهب أنَّه ال تصحُّ صالت ه، بمن ال يوافقه يف هذه دائم خروج الرِّ

فة  ودليلهم يف ذلك، قالوا:، الصِّ

اًل  ةٍ  :َأوَّ و ط لعلَّ جل قد ترك بعض الَّشُّ و ط ألنَّ هذا الرَّ ، ولغري بدٍل، ترك بعض الَّشُّ

مٍ  ،وهو التَّطهر من احلدث، إل غري بدلٍ  كحكم العاجز عن  ، فيكون حكمهأي إل غري تيمُّ

و ط برتك بعض األركان، العجز  القراءة، وعن الة، إًذا أحلقوا ترك بعض الَّشُّ بعض أركان الصَّ

و ط بالعجز عن بعض األركان، وإن أ ِذَن له، و هو لذلك يرون أنَّ وموأه إنَّام عن بعض الَّشُّ

 .مبيٌح، وليس برافعٍ 

م قالوا:  المر الثَّاين: من كثرة  نَّ من به سلس بوٍل أو رعاٌف وغريه، يأتيه وسواٌس إأَّنَّ

 النَّجاسات، أو يأيت من خلفه وسواٌس ألجل ذلك.

م قالوا:  المر الثَّالث: لقضيَّة عدم  إمافةً - نيمن به سلس بوٍل، فإنَّ فيه أمر نَّ إأَّنَّ

ِفَي عنها، فعنده رشطان قد فاتا، هذا هو املذهب -التَّطهري من احلدث فإنَّ فيه نجاسًة، وإن ع 

 عىل العموم.
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(قال:  ث  ح  َخْلَف حُمْدل
س  َيْعَلُم َذللَك( ،أكربَ  وأ أصغرَ  احدثً أي  )َواَل َتصل ه  ؛)َواَل ُمَتنَجِّ ألنَّ

الة، وهو   الطَّهارة من احلدثني.قد فاته رش ٌط من رشو ط الصَّ

َل ُهوَ )َفإل يقول:  ْت الصالة كاملًة  وُم َحتَّى اْنَقَضْت(ْأمُ مَ ـ)َوالْ  ،أي اإلمام (ْن َجهل )َصحَّ

ِوَي فيه حديٌث عند البيهقيِّ من حديث الرباء بن عازٍب  ،(ُمومل َوْحَدهُ َمأْ لْ لل  وفيه  وقد ر 

صلَّوا بالنَّاس -مجيًعاريض اهلل عنهم -وابن عمرَ  ،وعلي ا ،نَ وعثام ،اٌل، لكنَّه ثبت أنَّ عمرَ مق

الة، فدلَّ ذلك عىل  وعليهم جنابٌة، ثمَّ رجعوا بعد ذلك واغتسلوا، ومل يأمروا النَّاس بإعادة الصَّ

ت صالة املأموم وحده دون ٌل باحلدث حتَّى انقضت صالته صحَّ أنَّ املأموم إذا صىلَّ وهو جاه

 صالة اإلمام.

 هوم هذه اجلملة:ِف مف عندنا صورٌ 

ورة األ وَل: إذا كان اإلمام عامًلا باحلدث، وأتمَّ صالته، يعني علم باحلدث يف أثناء  الصُّ

الة، وأتمَّ صالته، فصالة اإلمام واملأمومني، كالمها  الة، أو علم بالنَّجاسة يف أثناء الصَّ الصَّ

 باطلٌة.

 .ه صىلَّ من غري طهارةٍ ا؛ ألنَّ أنَّ صالة اإلمام باطلٌة مطلقً  األمر الثَّاين:

أنَّ من علم بالنَّجاسة، ثمَّ نسيها فصالته باطلٌة، وصالة الَّذين خلفه  األمر الثَّالث:

قوا بني  م فرَّ صحيحٌة عىل املذهب، وهذا هو التَّحقيق؛ ألنَّ بعض املتأخرين قال: ال، ألَّنَّ

ا تكو رين أَّنَّ ن صحيحٌة، قالوا: وهي ملحقٌة هبا؛ ألنَّ النِّسيان واجلهل، ولكنَّ املعتمد عند املتأخِّ

 العربة باملظنَّة، ال ألجل قاعدة اجلهل والنِّسيان.

(قال:  يِّ ح  إَماَمُة الُمِّ
يِّ الَّذي ال يقرأ وال يكتب، وإنَّام هو  )َواَل َتصل وليس املراد باألمِّ

 ْ ْ «الفاحتة»ن ِس الَّذي ال ي  وِس ، بمعنى أنَّه ال ي  ِل الباب.ن قراءهتا بالصُّ م ذكرها يف َأوَّ تي تقدَّ  رة الَّ

ْدَغم، ما  ،فيها ِغم  دْ أي وال تصحُّ إمامة الَّذي ي  )َأْو ُيْدغم فليَها( قال:  أي يف الفاحتة ما ال ي 

ْدَغم قد طختلف  ْدغم، فأبو عمرٍ ي  اء فيام ي  عنده اإلدغام الكبري، وهكذا، فام ال جيوز -مثاًل – والقرَّ
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للُّغة واألداء، فإنَّ من أدغمه فإنَّه ال تصحُّ صالته؛ ألنَّ اإلدغام هو إزالة إدغامه، عند علامء ا

.«الفاحتة»أحد احلرفني، فكأنَّه أسقط حرًفا من   ، فال يصحُّ

ُل َحْرًفا(قال:  ْعَفى عنه وهو  «الفاحتة»أي من حروف  )َأْو ُيْبدل بغريه، إالَّ حرًفا واحًدا ي 

اد» ْقَلب  إل «الضَّ  »، ت 
ٍ
، نصَّ عليه فقهاؤنا؛ ألنَّه كام ذكرت لكم قبل  «ظاء أنَّ بعض  ، فإنَّه يصحُّ

 اللُّغويِّني يقولون: إنَّ خمرجهام واحٌد.

إالَّ أن يكون  ؛فتبطل صالته ْحنًا حُيليُل امَلْعنَى(ـ)لَ أي يف الفاحتة،  )َأْو َيْلَحُن فليَها(قال: 

 ْ  ام للعجز.القراءة، فحينئٍذ تصحُّ صالهت ن  ِس بمثله، ال ي 

حَّ َصََلُته(قال: 
ه َلْن َتصل َر َعََل إْصََلحل ألنَّه فقد رش ط العجز، فيجب عليه أن  ؛)َوإْن َقدل

 يتعلَّم قبل صالته.

 

، َواْلَفْأَفاءُ قال  انل ُح بلَبْعضل  ،: )َوُتْكَرُه إلَماَمُة اللَّحَّ َوالتَّْمَتاُم، َوَمْن اَل ُيْفصل

، َوأَ  َل ، َأْو َقْوًما َأْكَثُرُهم َيْكَرُههُ ْجنَبليًَّة َفأَ مَّ أَ ؤُ ْن يَ اْلـُحُرو ح  إَماَمُة  ْكَثَر، اَل َرُجَل َمَعُهنَّ
، َوَتصل بلَحقٍّ

نَ  يِّ إل ـ، والْ ىَوَلدل الزِّ
 .(َذا َسللَم دلينُُهاَم ُجنْدل

الة به؛ ألنَّ الكراهة ألجل  ْكَره إمامته، وال تبطل الصَّ تي ت  الة الَّ بدأ يتكلَّم عن الصَّ

 النَّقص فيها.

()َوُتْكَره إل قال:  انل  نواٍع:اللَّحن من حيث احلكم ثالثة أ َماَمُة اللَّحَّ

ا أن يكون حلنًا جلي ا.*   إمَّ

ا أن يكون حلنًا خفي ا كثرًيا. *  وإمَّ

ا أن يكون حلنًا خفي ا قلياًل. *  وإمَّ
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الة، عمًدا أو من  «الفاحتة»فإن كان اللَّحن جلي ا، فإن كان يف  ]احلالة األ ول:[ بطلت الصَّ

الة به  «الفاحتة»غري عمٍد، وإن كان يف غري  الة خلفه، فتبطل الصَّ إن كان عمًدا، وال تصحُّ الصَّ

الة الة خلفه ما دام بطلت الصَّ  .فال تصحُّ الصَّ

، أنَّ اللَّحن اجلِّلَّ  احلالة الثَّانية: أن يكون اللَّحن خفي ا، والفرق بني اللَّحن اخلفيِّ واجلِّلِّ

ا اللَّحن اخلفيُّ فال يغريِّ املعن ه، وأمَّ -ى، وإن غريَّ احلركة، فمن قالهو الَّذي ييل املعنى ويغريِّ

ى َسمَّ ت صالته، وي  ى«حلنًا خفي ا» :عىل سبيل املثال: احلمَد هلل رب العاملني، صحَّ َسمَّ  :، وال ي 

اكَ »؛ ألنَّه ال يغري املعنى، بخالف الَّذي يقول بداًل من «حلنًا جلي ا» ْعَترَب  «إيَّ اِك، هنا ي  ، يقول: إيَّ

 حلنًا جلي ا يغري املعنى.

الة خلفه. ْكَره الصَّ ، وكان اللَّحن كثرًيا، فإنَّه ت   من كان عنده يف صالته حلٌن خفيٌّ

الة، فاملذهب أنَّه احلالة الثَّالثة ًة واحدًة يلحن يف الصَّ : من كان عنده حلٌن خفيٌّ قليٌل، مرَّ

ْكَره إمامته الة خلفه، ،ال ت   .كحال من سبق إل لسانه اللَّحن وال الصَّ

يخ:  نأخذ ذلك (إل  )َوُتْكَرهُ من كالم املصنِّف، يقول الشَّ انل ا  َماَمُة اللَّحَّ أي كثري اللَّحن، وأمَّ

م ذكره، بأن كان أدغم حرًفا أو أبدل حرًفا ونحو ذلك، فأحال  إن كان حلنه جلي ا، فقد تقدَّ

 املعنى.

ون مثلَ ـاملؤت طبًعا إالَّ أن يكون  اهٍة.ه فإنَّه يصحُّ صالته هبم من غري كرمُّ

الة خلفهام؛ ألنَّه قال  َفْأَفاُء َوالتَّْمَتاُم(الْ )وَ قال:  ر الفاء والتَّاء، فت ْكَره الصَّ وهو الَّذي يكرِّ

م زادوا يف القرآن ما ليس فيه، فمراعاًة للخالف،  بعض أهل العلم: إنَّه ال تصحُّ صالهتام؛ ألَّنَّ

الة خلفهام. ْكَره الصَّ  قالوا: ت 

ُح بلَبْعضل الْ )َوَمْن اَل يُ قال:  (ْفصل َل ا بعض  ـُحُرو أي ال ينطقها نطًقا صحيًحا، وأمَّ

تي قد ت   إظهار اهلمس، نسمع كثرًيا من  :ق، لكنَّه ال يظهرها إظهاًرا كاماًل، مثلطَ نْاحلروف الَّ

ل اهلمز أحياًنا، فهو أتى بأصل احلرك ، أو يأيت باأللف، لكنَّه ي سهِّ ة، يأيت بحرف املدِّ ة بعض األئمَّ
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لكنَّه مل يظهرها كاملة، هذا تصحُّ صالته، لكن الَّذي ال يفصح ببعض احلروف، ال يستطيع نطق 

ا لع   بل هو  جٍة، بعض النَّاس ليس لعجمٍة،هْ ٍة، أو إلشكاٍل يف لسانه، أو للَ مَ جْ بعض احلروف، إمَّ

، لكنَّه عنده هلجةٌ  يف لسانه ال  ال يستطيع إخراج بعض احلروف، أو عنده عيٌب  نةٌ معيَّ  عريبٌّ

الة خلفه، إالَّ طبًعا  ْكَره الصَّ ت «الفاحتة»يستطيع النُّطق ببعض احلروف، فحينئٍذ ت  ، إن غريَّ

 املعنى فتبطل.

( ْجنَبليًَّة َفأَ مَّ أَ ْن َيؤُ )َوأَ  قال: ظنَّة، مظنَّة هذا قالوا: أنَّ التَّحريم ألجل املْكَثَر، اَل َرُجَل َمَعُهنَّ

 .االختال ط واخللوة

ه ُيباح م لجله، فإنَّ َن ما حرِّ
م لغيه، فإن ُأمل  .والقاعدة عند أهل العلم: أنَّ ما حرِّ

ِجَد رجاٌل  ، أو و  ِجَد معها حمَرٌم ولو مل يصلِّ جل إذا أمَّ امرأًة أخرى، وو  ولذلك فإنَّ الرَّ

ْكَره.  فانتفت هبم اخللوة، فإنَّه ال ي 

م معنا هل ترتفع اخللوة برجٍل واحدٍ  واحدٍة؟ وأرشت هلا يف اخللوة يف  ؟ أم بامرأةٍ وتقدَّ

 املاء، ذكرت لكم احلاالت األربع فيها.

(قال:  ا  )َأْو َقْوًما َأْكَثُرُهم َيْكَرُهه بلَحقٍّ ، وأمَّ ْكَره أن يؤمَّ قوًما أكثرهم يكرهه بحقٍّ أي وي 

، فال عربةَ   بكراهتهم له. إن كرهوه بغري حقٍّ

ا أن يكون بس  نْ ى عَ ََّنَ »  ألنَّ النَّبيَّ  ؛نحو ذلك و، أبب ظلٍم هلم وعداوةٍ وكرٌه بحقٍّ إمَّ

 .«ونَ ه  ارِ كَ  ه  لَ  مْ ه  ًما وَ وْ مَّ قَ ؤ  نَّ يَ أَ 

ح  إل قال: 
نَ )َوَتصل ن (ىَماَمُة َوَلدل الزِّ املراد به جمهول النَّسب، ال يلزم أن يكون ولد  ىولد الزِّ

ن نى، ثبت من زنىالزِّ ، يشمل «جمهول النَّسب»ـ: ربِّ عنه بعض الفقهاء بعهذا ي   ى، فإنَّ ولد الزِّ

 صوًرا، منها:

ورة األ وَل: ه فهو  الصُّ ْعَرف  أبوه وال أمُّ ه، فكلُّ من ال ي  ْعَرف  أبوه وال أمُّ كلُّ من ال ي 

 جمهول النَّسب.

 قاعدة
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ورة الثَّانية: ى الصُّ َسمَّ ل ي  ع نسبه، األَوَّ اين ، والثَّ «جمهول النَّسب» :كلُّ من قطع الَّشَّ

ى َسمَّ  .«مقطوع النَّسب» :ي 

، كَلمه ، وكل  مقطوع نسب  ز فيه الفقهاء، فُيَسم  إًذا كل  جمهول نسب   .«ىولُد زن» ونه:ا يتجوَّ

 مقطوع النَّسب له صوٌر:

ِقرَّ امرأٌة بزن الصورة األ ول:  ، وهي ليست ذات زوٍج.ىقالوا: أن ت 

ورة الثَّانية:  .أن تلد وليست ذات فراشٍ  الصُّ

ورة الثَّالثة:  ة أشهٍر.أن تلد وهي فراٌش ألقلَّ من ستَّ  الصُّ

ابعة: ورة الرَّ  أن تلد بعد ف رقٍة ألكثَر من أربعة أشهٍر. الصُّ

ورة اخلامسة: وج هذه املرأة فيكون الولد   الصُّ  لعاٍن. ولدَ  أن يالعن الزَّ

ى ور اخلمس كلُّها ت َسمَّ ليست فراًشا، ولو كان فكلُّ من ولدت و ،«ىولد زن» :هذه الصُّ

يه الفقهاء بىمن غري زن ل»ـ: ، الَّذي يسمِّ ى عند  :، مثل«التَّحمُّ َسمَّ ناعي اآلن، ي  التَّلقيح الصِّ

ن«مقطوع النَّسب» :الفقهاء  .ى، فيكون يف حكم ولد الزِّ

نَ )وَ  إًذا فقول املصنِّف: ح  إَماَمُة َوَلدل الزِّ
ن (ىَتصل سب، وعرفنا مقطوع النَّ  ىاملراد بولد الزِّ

ه، وأنا  ؛صوره اخلمس قبل قليٍل، فمن باب َأْوَل جمهول النَّسب ْعَرف أبوه وال أمُّ وهو الَّذي مل ي 

أنَّ مقطوع النَّسب هو جمهول النَّسب، وهذا  ظنُّ أريد أن أبنيَّ هذا ملا؟ ألنَّ بعض النَّاس قد ي

ارع، ال ال هولخطٌأ، ففرٌق بني مقطوع النَّسب وجمهول النَّسب، جم ِجَد يف الشَّ نَّسب هو الَّذي و 

ه معروفني، لكنَّه جمهوٌل هلام. ه، قد يكون أبوه وأمُّ ْعَرف  أبوه وال أمُّ  ي 

ع قطعه، بمعنى ألغى سبب االنتساب. ْعَرف  أبوه، ولكنَّ الَّشَّ ا مقطوع النَّسب فقد ي   أمَّ

ليل عىل أنَّه تصحُّ إمامة مقطوع النَّسب، أنَّه جاء ع ا قالت:  ن عائشَة والدَّ َلْيَس »أَّنَّ

ْزُر َأَبَوْيهل    «َعَلْيهل ول

يِّ إل ـالْ )وَ قال: 
ابق، كان اجلند يتَّصفون بصفتني: ،َذا َسللَم دلينُُهاَم(ُجنْدل مان السَّ  قدياًم يف الزَّ
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فة األ وَل: م كانوا خارج األمصار، ولذلك بغداد مل يكن فيها جنٌد، كان اجلند  الصِّ أَّنَّ

 .لون فيمن بداارج، فهم داخيف اخل ونيكون

فة الثَّانية: ولة العبَّاسيَّة  الصِّ ولذلك بعض –أنَّ الغالب عىل اجلند يف وقت الدَّ

مان ْعَرف عندهم  -املصطلحات أ ِخَذت بناًء عىل ما كان يف ذلك الزَّ إنَّام يكثر بينهم اجلهل، وال ي 

ولة العثامنية،بل العلم،  ، طختار  إل وقت الدَّ تي طختارها اخلليفة العثامينِّ فكان يف بعض اجليوش الَّ

ين شيًئا، ولذلك كان [ارً صغا]ناًسا  هون يف الدِّ ة، وال يتفقَّ ماية واجلنديَّ َعلَّمون أمور الرِّ ، وي 

يانة البتعاده عن صالة اجلمعة  الغالب عىل ما كانت هذه صفته، أنَّه قليل العلم، وقليل الدِّ

 لكن إذا كان اجلنديُّ قد َسلَِم دينه فتصحُّ صالته.واجلامعة، و

؟ ألنَّ بعض العلامء تكلَّموا عن أنَّه ال تصحُّ إمامة اجلنديِّ  ملاذا نصَّ الفقهاء عىل اجلنديِّ

ا،  َلة مطلًقا، وإنَّام العَبة ليست بوصفه جنديًّ ا فقهاؤنا يقولون: ال تصح  الصَّ ابقني، وأمَّ ببني السَّ للسَّ

ين ونحو ذلك.ىفه ولد زنوال بوص ة الدِّ ، وهي قلَّ  ، وإنَّام املنع لجل ما اكتسبها من صفات 

 

ض  بلمُ ) : قال يَها َوَعْكُسُه، اَل ُمْفرَتل ََلَة بلَمْن َيْقضل ، َواَل َمْن َوَمْن ُيَؤدِّي الصَّ ل  َتنَفِّ

َهاُيَصِّلِّ الظ ْهَر بلَمْن ُيَصِّلِّ اْلَعْْصَ َأْو   .(1)(َغْيَ

 

ص جممل ما ذكره املصنِّف،س  «الكاِف»وهي طريقة صاحب  ]ثمَّ نرجع لكالمه[، نلخِّ

  (2) :مخٌس  اإمام الَّتي تصح  إمامته ]أنواع[أنَّ ذكر الفقهاء 

                                                 

نـي غـري أنَّ  بط الكـالم وتناسـقه،ذي يليه رأيت نقلها هنا لـرتارس الَّ يف الدَّ -اهللحفظه –كمل شيخنا أ ثمَّ  ،رس عند هذه اجلملةف الدَّ توقَّ ( 1)

 .رصفلتَّ فت فيه بعض اترصَّ 

كَِر فيهم نـوٌع ال  تُّ ، والسِّ إمامتهم سمٌس  ذين تصحُّ الَّ  نَّ ا ست ا، وقد يكون املراد أوجدهت   ، وبالعدِّ ا سمٌس هنا أَّنَّ -اهللحفظه –شيخنا ذكر  (2) قد ذ 

 إمامته مطلقا، وهو الثَّاين، فاهلل أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. تصحُّ 
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ل فهناك إماٌم تصحُّ صالته، فيصحُّ أن يكون إماًما لكلِّ أحٍد، وهو الَّذي  [:]النَّوع األوَّ

َي أركان ذكره املصنِّف هنا، فقال إنَّه: املسلم غري ا لفاسق وهو العدل، الَّذي يستطيع أن يؤدِّ

الة ورشوطها كاملًة، فإنَّه حينئٍذ تصحُّ إمامته بكلِّ حاٍل، هذه احلالة األ وَل.  الصَّ

وهو من ال تصحُّ إمامته مطلًقا، وهو كلُّ من ال تصحُّ صالته لنفسه،  [:الثَّاين وع]النَّ 

الة   ونحو ذلك.كالكافر، ومن ترك رشًطا من رشو ط الصَّ

وهو الفاسق، وتكلَّمنا هل املراد بالفاسق، الفسق مطلًقا، أم ظاهر  [:الثَّالث ]النَّوع

 .سبق امالفسق؟ تكلَّمنا عنه في

ابع ]النَّوع  وهو اإلمام الَّذي تصحُّ إمامته بمثله، وال تصحُّ إمامته بغريه، وهم عدٌد: [:الرَّ

هلأَ  م ذكرها. : املرأة، فإنَّ املرأة تصحُّ موَّ  إمامتها بمثلها يف اجلملة، إالَّ صورًة مستثناًة تقدَّ

يُّ الَّذي ال يسن القراءة، فال تصحُّ إمامته إالَّ بمثله.والثَّاين:   األمِّ

العاجز عن األركان، أي عن فعل بعض األركان، أو كان فيه نقصٌّ لبعض والثَّالث: 

و ط، مثل  ه ال تصحُّ إمامته إالَّ بمثله.من به سلٌس، أو حدٌث دائٌم، فإنَّ  :الَّشُّ

هو الَّذي ال تصحُّ إمامته بمن هو مثله، وإنَّام تصحُّ بمن هو دونه، قالوا  [:امساخل ]النَّوع

كام مرَّ معنا: هو اخلنثى، فاخلنثى ال يصحُّ أن يؤمَّ خناثى مثله، وال يؤمُّ رجااًل، وإنَّام يؤمُّ املرأة؛ 

ٌد بني كونه ذكًرا أو أنثى، فأقلُّ احلالني أن يكون امرأًة.ألنَّ املرأة أقلُّ منه؛   ألنَّ اخلنثى مرتدِّ

 :ضة، وهووهو من تصحُّ إمامته يف النَّافلة، وال تصحُّ إمامته يف الفري [:ادسالسَّ  النَّوع]

ل بيُّ هذا األَوَّ  .الصَّ

ة  والثَّاين: رس املايض، إًذا هذه هي املسألة املهمَّ ل وهو الَّذي وقفنا عنده يف الدَّ وهو املتنفِّ

ادس[عندنا، وهي أنَّ املصنِّف بدأ يتكلَّم عن الصورة الثَّانية للنَّوع  مَّن تصحُّ إمامته يف  ]السَّ

 النَّافلة دون الفريضة.
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ور، أريدلكي نعرف مأخذ الفقها و ط اخلمسة أ ء يف كثرٍي من هذه الصُّ ن تعرف هذه الَّشُّ

زوا فيها كثرًيا؛ ألنَّ لكلِّ رش ٍط منها  و ط أمتنَّى أن تركِّ تي سأوردها لك بعد قليٍل، وهذه الَّشُّ الَّ

زوا معي ْعَترَب  قاعدًة، فركِّ و ط ي  والباقي سيكون سهاًل إن  ،حمرَتزاٍت، وكلُّ رش ٍط من هذه الَّشُّ

رس سيكون رشًحا هلذ تي سأذكرها.شاء اهلل، باقي الدَّ و ط الَّ  ه الَّشُّ

ة االئتامم باإمام شوٌط: ُط لصحَّ ه ُيْشرَتَ  يقول علامؤنا: أنَّ

ل: ت صالة اإلمام، فتصحُّ صالة املأمومني  الَّشَّ ط األَوَّ أن تصحَّ صالة اإلمام، فإذا صحَّ

كان بعلم املأموم، أو ذلك، فكلُّ مومٍع تبطل فيه صالة اإلمام، سواًء  بعد ذلك، وبناًء عىل 

ا تبطل صالة املأموم، إالَّ يف أربع صوٍر سأوردها بعد قليٍل، وكلُّها نصَّ عليها  بدون علمه، فإَّنَّ

ا يف  ا استثناٌء، إمَّ اَ القناع»منصوٌر، أَّنَّ هذه أربع صوٍر، وقال: هي « شح املنتهى»أو يف  ،«كشَّ

 استثناٌء من صورة بطالن االئتامم بصالة اإلمام.

ورة األ وَل: م معنا قبل  الصُّ عىل  ، أو النَّجاسةِ هِ أنَّ اإلمام إذا صىلَّ وهو جاهٌل بحدثِ ما تقدَّ

الة، فإنَّه حينئٍذ تصحُّ صال الم من الصَّ ة املأمومني، وتبطل بدنه، ومل يرتفع جهله إالَّ بعد السَّ

 .صالة اإلمام

م معنا احرتازات ه  :ذه اجلملة، فإنَّ من احرتازاهتاوتقدَّ

 .ا بطلت صالته وصالهتمأنَّه لو كان عاملً 

ا  ومن احرتازاهتا أنَّه لو علم يف أثنائها فاستمرَّ يف صالته، بطلت صالته وصالهتم، أمَّ

 بطالن صالته فوامٌح.

ل تي ذكرناها قبل قليٍل، وهو الَّشَّ ط األَوَّ ورة الثَّانية املستثناة من القاعدة الَّ : نقول الصُّ

الة، فاستخلف كن الثَّاين، هنا بطلت صالة  إذا أحدث اإلمام يف أثناء الصَّ قبل االنتقال للرُّ

م احلديث عنها أيًضا، عندما  :اإلمام، ومع ذلك نقول إنَّ املأمومني ال تبطل صالهتم، وتقدَّ

 تكلَّمنا عن االستخالف.
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ورة الثَّالثة: إذا قام اإلمام بركعٍة زائدٍة، خامسٍة أو نحوها، واملأمومون علموا  الصُّ

ا زائدٌة، فلم يتابعوه عليها، وإنَّام انفصلوا عنه مع عدم ببطالن هذه اخلامسة ، علموا بأَّنَّ

اَ»فقد نصَّ صاحب  ثقتني،رجوعه، مل يرجع بتسبيٍح  أنَّ هذه أيًضا مستثناٌة من  «الكشَّ

 القاعدة، فتبطل صالة اإلمام وحده، دون صالة املأمومني.

م اإلمام يف صال ابعة واألخرية: إذا قسَّ ورة الرَّ ة اخلوف املأمومني إل أربع فرٍق، الصُّ

وصىلَّ بكلِّ فرقٍة ركعًة، فيقولون: تصحُّ إمامته بالفرقة األ وَل، والفرقة الثَّانية، وتبطل صالة 

ابعة؛ ألنَّ النَّصَّ إنَّام ورد يف فرقتني فقط.  اإلمام وصالة املأمومني يف الفرقة الثَّالثة والرَّ

ور األربعة فقط، ذكرهتا  من باب معرفة االحرتازات من هذا القيد. هذه الصُّ

، فاإلمام  الَّشَّ ط الثَّاين: م احلديث عنها قبل  أنَّه البدَّ أن ينوَي اإلمام  اإلمامَة، وهذه تقدَّ

الةوع–إذا مل ينو اإلمامة  ِل الص   فال تصحُّ إمامته.-ند فقهائنا من َأوَّ

اد نيَّة اإلمام واملأم حملُّ احلديث معنا هنا، قالوا: وهو الَّشَّ ط الثَّالث: رون وم، لو تتذكَّ احتِّ

الة،  يَّة رش ٌط من رشو ط الصَّ الة، كنَّا قد ذكرنا هنالك، أنَّ النِـّ ل كتاب الصَّ عندما تكلَّمنا يف َأوَّ

يَّة الواجبة إنَّام هي أمران: نيَّة الفعل، ونيَّة التَّعيني.  وأنَّ النِـّ

اد نيَّة الفعل، واحتِّ  اد: هي احتِّ اد نيَّة إًذا الَّذي يقصده العلامء يف االحتِّ ا احتِّ اد نيَّة التَّعيني، أمَّ

تي سبقت يف الَّشَّ ط الثَّاين: وهي أن ينوَي اإلمام  اإلمامَة، وينوَي املأموم  االئتامَم،  الفعل فهي الَّ

الة، أن تكون ظهًرا، اد النِّيَّة يف التَّعيني فهي الَّشَّ ط الثَّالث، فالبدَّ أن يتَّفقا يف تعيني الصَّ ا احتِّ  وأمَّ

 .أو عرًصا، أو نحو ذلك

ََل  يدِّ ؤَ يُ  نْ مَ )وبناًء عىل ذلك فقد ذكر املصنِّف هنا، قال: وإن ائتمَّ  أو  (ايهَ ضل قْ يَ  نْ مَ بل  ةَ الصَّ

ادها  ت؛ ألنَّ نيَّة القضاء واألداء ليست بواجبٍة هناك، وليست بَّش ٍط، إًذا احتِّ العكس، صحَّ

 ء.ليس رشًطا، هنا نفس الّشَّ 
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( )اَل لكن انظر الَّذي هو رش ٌط، قال:  ل  ض  بُمَتنَفِّ ألنَّ نيَّة التَّعيني بكوَّنا فريضًة، أو  ُمْفرَتل

ا فرٌض، نيَّة الفرض ليست رشًطا،  كوَّنا نافلًة، هذا رش ٌط، كوَّنا فريضًة ونافلًة ليس معناها أَّنَّ

ا عرٌص فهي فريضٌة، وال يلزم أن جيعلها ظهًرا  ا ظهٌر فهي فريضٌة، وإذا عنيَّ أَّنَّ فإذا عنيَّ أَّنَّ

 . بكوَّنا فريضةً ا مطلق التَّعينيًما، فهذفر

(إًذا  ل  ض  بُمَتنَفِّ ، ال تصحُّ ض، إذا كان اإلمام نيَّته نافلةً املفرت ]صالة[فال تصحُّ  )اَل ُمْفرَتل

ليل   كالم املصنِّف. يفصالته، هذه قاعدٌة سأرجع هلا بعد قليٍل بالدَّ

ْس  إذا كان اإلمام مفرتًما،  :وهو العكسعندهم،  واحدٌ  َتْثنَى من هذا الَّشَّ ط، استثناءٌ ي 

ورة  ، هذه الصُّ اًل، قالوا: يصحُّ تي تصحُّ عندهم عىل املشهور من املذهب.هي واملأموم متنفِّ  الَّ

اد نيَّة اإلمام واملأموم يف تعيني نيَّ  ثَّالثالَّشَّ ط الإًذا  الة، احتِّ رٌد طَّ م هذه عندهم رش طٌ ة الصَّ

اًل ام مفرتًماكان اإلم إذا :إالَّ يف صورٍة واحدٍة فقط، وهي  .، واملأموم متنفِّ

أنَّه لو صىلَّ اإلمام الظُّهر، واملأموم يصِّلِّ خلفه العرص،  ؛ومن تطبيقات هذا الَّشَّ ط

. الة ال تصحُّ  فعندهم أنَّ الصَّ

ابع: يَّة منهام الَّشَّ ط الرَّ الة، مع وجود النِـّ اد أفعال الصَّ مجيًعا، ومع وجود نيَّة التَّعيني،  احتِّ

الة، فإنَّه حينئ  .حد األفعالٍذ جيب أن تتَّ والتَّعيني يكون لنوع الصَّ

عليه فلو صىلَّ اإلمام أربًعا، وصىلَّ املأموم خلفه صالة الظُّهر ركعتني قرًصا،  وبناءً 

الة باطلٌة للمأموم، صالته حيح فالصَّ ِئَل  باطلٌة، ودليله ما يف الصَّ من حديث ابن عبَّاٍس ملا س 

نَّةُ »ر يصِّلِّ خلف املقيم، قال: عن املساف ي الس 
، هل م 

 . وهذا حكمه مرفوٌع إل النَّبيِّ  «ُيتل

ْسَتْثنَى من هذا الَّشَّ ط، صورٌة واحدٌة فقط، وهي إذا كان اإلمام هو الَّذي يقرص، لكونه  ي 

الة لكن مع كراهة مسافًرا، واملأموم هو  ابقة، فعندهم حينئٍذ تصحُّ الصَّ ورة السَّ ، عكس الصُّ املتمُّ

م اإلمام، إالَّ أن يكون ه؛ ألنَّه األَْوَل اإلمام األعظم، فحينئٍذ ترتفع الكراهة يف حقِّ  هو تقدُّ

 .باإلمامة
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ِوَي عن النَّبيِّ  ليل ما ر  يف   أنَّ النَّبيَّ -وإن كان يف إسناده مقاٌل مرفوعٌ -  والدَّ

ا َقْوٌم َسْفرٌ إل »غزوة الفتح، قال:   واَفأَ »أي مسافرون « نَّ
حيح والثَّابت أنَّه عن « ِتل ولكنَّ الصَّ

َة.عمرَ   ، فعل ذلك لـامَّ كان يف مكَّ

ابع له استثناٌء واحٌد عندهم، وهو قضيَّة إمامة املسافر باملقيم، مع الكراهة  إًذا الَّشَّ ط الرَّ

م معنا أيًضا.  كام تقدَّ

ة االئتامم،  الَّشَّ ط اخلامس واألخري: وسيفرد له املصنِّف فصاًل بعد ذلك، وهو صحَّ

ة االئتامم، وهل يلزم من بطالن االئتامم بطالن صالة املأموم؟ سيأيت هلا يف  سنتكلَّم عن صحَّ

 فصٍل تاٍل.

و ط األربعة، فستستطيع أن متيَّز بني خالف العلامء يف هذه املسا ئل، إذا عرفت هذه الَّشُّ

 ي خالف العلامء الطَّويل، فتقول:بدل ما حتك

 .ه البدَّ أن تصحَّ صالة اإلمامإنَّ  -

 .وأن ينوَي اإلمامة -

الة ما عدا ما اْست ْثنَِي وأن يتَّفق اإلمام واملأموم يف نيَّة تعيني  -  .الصَّ

ابع: البدَّ أن يتَّفقا يف األفعا -  .ل إالَّ أن يكون اإلمام مسافًراواألمر الرَّ

تي ستأيت يف الفصواخلام - و ط الَّ  .إن شاء اهلل-القادم ل بعد س: أن يصحَّ االئتامم بالَّشُّ

يخ:  يَها َوَعْكُسه(يقول الشَّ ََلَة بلَمْن َيْقضل الة  )َوَمْن ُيَؤدِّ الصَّ أي تصحُّ إمامة من يقيض الصَّ

ابق، شخ ٌص يصِّلِّ بمن يؤدُِّّيا، صورة ذلك بأن يكون يصلِّيها يف يوٍم خمتلٍف عن اليوم السَّ

؛ ألنَّ نيَّة التَّعيني  العرص، عرًصا مقضي ا لألمس، وهذا يصِّلِّ عرًصا عن هذا اليوم، فحينئٍذ تصحُّ

 موجودٌة وهو صالة العرص.

(قال:  ل  ض  بلُمَتنَفِّ م معنا؛ ألنَّ  )اَل ُمْفرَتل ل، كام تقدَّ ال تصحُّ صالة املفرتض خلف املتنفِّ

الة، احتِّ  ة الصَّ م من العكس، من رشو ط صحَّ ْسَتْثنَى من ذلك إالَّ ما تقدَّ يَّة يف التَّعيني، وال ي  اد النِـّ
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اًل، فال تصحُّ  ، واملشهور أنَّ اإلمام إذا كان متنفِّ ل باملفرتض، فهذا يصحُّ َ املتنفِّ وهو أن يصِّلِّ

الة قبل ذلك، ومل يستثنوا إالَّ يف صالة اخلوف حينام ي صِّلِّ مع إمامته، بأن كان قد أدَّى الصَّ

إن شاء -الطَّائفة األ وَل، والطَّائفة الثَّانية، وأصاًل صالة اخلوف مستثناٌة من سمسة أوجٍه، ستأيت 

 هذا هو املشهور يف املذهب. يف حملِّها-اهلل

 ْش ي  
، ثمَّ يذهب إل قومه فيصِّلِّ  عىل ذلك، ما جاء أنَّ معاًذا، كان يصِّلِّ مع النَّبيِّ  ل  كِ

أنَّه كان يصِّلِّ هبم الفريضة، وليس من باب التَّعليم، أجاب عنه فقهاؤنا  هبم، وظاهر فعل معاٍذ،

 ولكن أشري هنا ألهمِّ التَّوجيهات. «البلوغ»بأوجٍه، أرشت لبعضها يف رشح 

 :قيل يف توجيهاهتم

نَّ الَّذين كان يصِّلِّ هبم، إنامَّ كانت صالة تعليٍم، وليست صالة فريضٍة، وهذا بعيٌد إ

 كذلك. لظاهر النَّصِّ 

، بنيَّة النَّافلة، ثمَّ  كان يصِّلِّ مع النَّبيِّ   من التَّوجيه الَّذي ذكروه، أنَّ معاًذا

والدته، بيذهب إليهم فيصلِّيها بنيَّة الفريضة، ولذلك بعض النَّاس قد يكون يصِّلِّ بوالده أو 

ه إذا كان كبرًيا يف السِّ  ، فإنَّه عىل املذهب تنوي فإذا صىلَّ يف املسجد، وهو سيصِّلِّ بأبيه أو بأمِّ نِّ

ستصِّلِّ به يف البيت؛ ألنَّه ال يصحُّ ائتامم املفرتض  نْ اجلامعة النَّافلة، وجتعل الفريضة مع مَ  مع

ل، هذا استدالهلم.  باملتنفِّ

اَم ُجعلَل اْإل إل »:  طبًعا دليلهم األصِّلُّ هو قول النَّبيِّ  ُيْؤَتمَّ بلهل نَّ
وهذا االئتامم أمر  «َماُم لل

َتللُفوا َعَلْيهل » :بعدم االختالف عليه  يُّ النَّب يف آخر احلديث، واالختالف عليه قد « َفََل ََتْ

يَّات، وهو ايف يكون يف الظَّاهر باألفعال، وقد يكون يف الباطن  ابع، الَّ النِـّ ي تلَّشَّ ط الثَّالث والرَّ

لوا يث، ولكي ]يطردوا[ قاعدهتم ويقلِّ فاستدلَّ فقهاء املذهب بعموم احلدأوردهتا قبل قليٍل، 

 من االستثناءات.
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تهم،  ا، جعلت مجًعا من فقهاء املذهب بل من أئمَّ ٌة جد  ة معاٍذ احلقيقة قويَّ لكنَّ قصَّ

ىاوأبو املعايل  ،«الكاِف»واملَوفَّق ابن قدامَة يف  ،«املستوعب»كصاحب   وحفيده تقيُّ  ،بن املنجَّ

ى صاحب  ين ابن املنجَّ ين ،«املمتع»الدِّ يخ تقيُّ الدِّ حون صالة املفرتض  ،والشَّ وكثريون، يصحِّ

ا يف املذهب، أرشت هلا ألنَّ الَّذين قالوا هبا من كبار فقهاء  ٌة جد  ل، وهي روايٌة قويَّ خلف املتنفِّ

 رتض.املفباملذهب، ولكن املشهور عند فقهائنا أنَّه ال تصحُّ إمامة املتنفِّل 

ل اإلسالم، قبل قول النَّبيِّ إطبًعا وقيل:  اَم ُجعلَل اْإل إل » : نَّ معاًذا هذا كان يف َأوَّ َماُم نَّ

ُيْؤَتمَّ بلهل 
 . ألنَّه قد ورد أنَّ هذا كان يف آخر حياة النَّبيِّ  ؛«لل

يخ:  (ث مَّ قال الشَّ لوات، سواًء  )َواَل َمْن ُيَصِّلِّ الظ ْهَر بلَمْن ُيَصِّلِّ الَعْْصَ أو غريها من الصَّ

الة، فإنَّ االئتامم باطٌل، فال تصحُّ  اتَّفقت األفعال، أو قلَّت أو َكث َرت، ما مل تتَّحد نيَّة التَّعيني بالصَّ

 .مِّ تَ ؤْ م  ـإمامة الْ 

 

 واهلل أعلم، وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّدٍ.

 


